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Birk Davidsen, Merete Møller, Per Mathiasen, Per Nors, Thomas 

Lindberg, Tina Grove, Ricki Laursen 
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1. REFERAT FRA SENESTE MØDE  

  

Referatet blev godkendt. 

 

Vejledning om anvendelse af sociale medier tages op på næste møde på baggrund af op-

læg fra arbejdsgruppen. 

 

Der orienteres i næste nummer af Gnist om app’en MinLøn og Medarbejdernet.dk. Formå-

let med MinLøn og Medarbejdernet er at give alle medarbejdere lettere adgang til infor-

mation om deres egne feriesaldi mv. og at lette arbejdsgangene vedr. forskellige indbe-

retninger, bl.a. eventuel overførsel af ferie mellem ferieårene. 

 

Der er usikkerhed om hvordan ændringer i MED-struktur, TR-struktur mv. skal indberet-

tes og behandles i Hoved-MED. Punktet tages op til afklaring på et senere møde. 

 

2. KOMPETENCEUDVIKLING  

  

MUS, GRUS, LUS og KUP. Efter udvikling af konceptet for Udviklingsdialog er MUS-

vejledningen (medarbejderudviklingssamtale) på intranettet gennemarbejdet. Guiden sik-

rer at man ved MUS kommer omkring de relevante temaer og får inspiration til både for-

beredelse, samtale og opfølgning. Som en del af MUS-guiden er et skema til en kompe-

tenceudviklingsplan (KUP). Der gøres opmærksom på, at medarbejderen har ret til at der 

udarbejdes en årlig, individuel kompetenceudviklingsplan. HR arbejder pt. med tilsvaren-

de opdatering af LUS-konceptet (lederudviklingssamtale). HR arbejder desuden med op-

datering af GRUS-konceptet (gruppeudviklingssamtale) som kan erstatte MUS hvert andet 

år på arbejdspladser hvor man finder det relevant at fokusere på udvikling af f.eks. opga-

veløsning og kompetencer i teams. 

 

Vejledning vedr. medarbejderudviklingssamtale (MUS) er blevet ajourført på intranettet, 

bl.a. inspireret af Udviklingsdialogen. Der er mulighed for at man på arbejdspladsen afta-

ler sin egen metodik, så længe det sikres at man kommer omkring emnerne opgaver, 

trivsel og kompetencer i samtalen. Det kan f.eks. være som en lokalt tilpasset udgave af 

den fælles MUS-guide. Det præciseres, at MUS skal munde ud i en kompetenceudvik-

lingsplan (KUP). Det er et krav iflg. centrale aftaler, at der årligt udarbejdes KUP for alle 

medarbejdere. Dette understøttes af den fælles MUS-guide som indeholder skabelon for 

KUP. 

 

Muligheden for at sikre at MUS afholdes og at der samles eventuelle tværgående tiltag, 

f.eks. til udmøntning i fælles kompetenceudviklingstilbud, blev drøftet. Også her er det op 

til en lokal sikring og drøftelse af, om der er tendenser som kan udmøntes lokalt eller 

bringes op på et højere niveau i MED-systemet. MUS har primært den individuelle kompe-

tenceudvikling som sigte, men det bør også tilstræbes, at der samles op på niveauerne i 

det omfang det giver værdi. 

 

Det blev drøftet om det er muligt at tydeliggøre hvor mange penge der er afsat decentralt 

til kompetenceudvikling og hvor mange der bliver brugt. Midlerne ligger decentralt og an-

vendelsen beror på en vurdering af behovet lokalt og kan derfor være særdeles vanskeligt 

at gøre op. Der lægges derfor op til en lokal drøftelse, hvis man oplever at der ikke er 

penge til kompetenceudvikling. 

 

Talent18. Hoved-MED har tidligere godkendt nyt koncept for talentforløb. Forløbet gen-

nemføres i 2018. 

 

Talent18 sættes i gang i starten af 2018 som tidligere aftalt i Hoved-MED. 
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Kursusadministrationssystem. HR har sammen med en tværgående arbejdsgruppe arbej-

det med udvælgelse af et system til kursusadministration. Formålet er, at fremme de in-

terne kurser og uddannelser gennem et bedre overblik, samt at lette administrationsop-

gaven i forbindelse med udbud og administration af kurser og andre arrangementer. 

 

Det forventes, at der i starten af 2018 implementeres et kursusadministrationssystem. 

Formålet er dels at skabe overblik og let adgang til internt udbudte kurser, dels at lette 

det administrative arbejde i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kurser. 

 

3. UDVIKLINGSSTRATEGI  

  

I forbindelse med at det nye byråd konstituerer sig og indleder sit arbejde i 2018, kan det 

forventes, at byrådet formulerer overordnede mål og strategier for kommunens udvikling. 

I forlængelse heraf vil administrationen arbejde med en fornyet udviklingsstrategi. Ho-

ved-MED har en central rolle i både opstarten, hvor de overordnede tendenser, udfordrin-

ger og indsatsområder defineres, og i den afsluttende fase, hvor strategien fastlægges og 

formidles. Det foreslås, at udviklingsstrategien bliver et centralt punkt på dagsordenen 

ved Hoved-MED’s seminar i 2018. 

 

Per Mathiasen orienterede om at der har været interesse for at høre om hvordan man i 

Skive Kommune arbejder med strategier, udvikling og forankringen i MED. Der er i udvik-

lingsstrategien Sammen ad nye veje fastsat overordnede pejlemærker i forhold til den 

faglige udvikling, udvikling af egnen og i forhold til udvikling af organisationen, herunder 

bl.a. Udviklingsdialog, ledelsesgrundlag, værdier mv. Det er noget vi kan være stolte 

over. Der skal også i det kommende år arbejdes med at formulere fremadrettede mål. 

Dette arbejdes skal samtænkes med formulering af mål og politikker i det nye byråd. Der-

for vil arbejdet blive påbegyndt, når byrådets planer er meldt ud, forventeligt i løbet af 

foråret. 

 

4. FRIHED TIL AT LEDSAGE BARN VED AKUT SYGDOM  

  

Det fremgår af personalepolitikkens afsnit 7.4 om tjenestefrihed, at ”Skive Kommune har 

desuden forståelse for, at medarbejdere i særlige situationer kan have behov for at ledsa-

ge barn eller ægtefælle i forbindelse med akut sygdom eller helbredsundersøgelse. Der 

gives derfor fornøden frihed med løn til ledsagelse af barn eller ægtefælle til akut under-

søgelse eller behandling”. Der er lagt vægt på ordet ’akut’ og det er hensigten, at ordet 

’akut’ knytter sig til alle tilfælde. Der anvendes både begreberne sygdom, helbredsunder-

søgelse, undersøgelse og behandling. Der kan derfor opstå tvivl om hvorvidt ordet ’akut’ 

knytter sig alle tilfælde. For at mindske denne mulighed for fejlfortolkning foreslås det, at 

ordlyden ændres til at ”Skive Kommune har desuden forståelse for, at medarbejdere i 

særlige situationer kan have behov for at ledsage barn eller ægtefælle i forbindelse med 

akut sygdom. Der gives derfor fornøden frihed med løn”. Det tilstræbes derudover, gen-

nem arbejdstidstilrettelæggelsen, dvs. uden løn, at give medarbejdere mulighed for at 

ledsage barn eller ægtefælde i ikke-akutte situationer, når det skønnes nødvendigt. 

 

Hensigten med afsnit 7.4 i personalepolitikken om tjenestefrihed er, som et personalego-

de, at være fleksible i imødekommelsen af medarbejdernes behov for frihed i forskellige 

situationer. Oftest gives frihed ved at arbejdstiden omlægges (frihed uden løn), f.eks. ved 

omlægning af vagter eller afspadsering. I særlige tilfælde kan der gives frihed i arbejdsti-

den (frihed med løn). I forbindelse med helbredsmæssig undersøgelse og behandling af-

hænger frihed med eller uden løn af, om der er tale om en akut situation. Det defineres 

ikke nærmere hvad der forstås ved akut, men der tages udgangspunkt i en forståelse af 

at akut betyder ’her og nu’, mens noget som er planlagt eller ligger så langt fremme, at 

der er mulighed for at omlægge tjenestetiden, ikke er akut. 
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Forslag til ændret formulering i personalepolitikken blev godkendt. Det blev aftalt, at for-

muleringen tages op igen, hvis der fortsat opstår misforståelser. 

 

5. ØKONOMI  

  

Budget- og regnskabsprocedure for 2018 drøftes i Hoved-MED forud for den politiske be-

handling. 

 

Budget- og regnskabsprocedure blev drøftet. Der skal i den konkrete planlægning være 

opmærksomhed på at høringsfasen omkring sommerferien kan opleves som meget kort. 

 

Oplæg til gennemførelse af budgetanalyser blev drøftet. Der lægges bl.a. op til nøgletals-

analyser, hvor serviceniveau og udgiftsniveau vurderes bl.a. ifht. andre kommuner. Hen-

sigten er at belyse sammenhæng mellem økonomi og serviceniveau. 

 

Per Mathiasen orienterede om status vedr. kommunens økonomi i øvrigt. Forventet regn-

skab indikerer igen i år, at regnskabet ender meget tæt på servicerammen. Der er meget 

fokus på dette for at undgå straf hvis der forekommer overskrider på landsplan. På anlæg 

bruges mere end budgetteret, med her er der ikke sanktioner. Fremover kan der komme 

sanktioner også på anlægsoverskridelser. Kassebeholdningen er ved årets udgang er ca. 

425 mio. kr. Der lægges op til at der også bruges af kassebeholdning næste år. Budget 

2018 er generelt et godt budget. Byrådet har lyttet til signaler fra bl.a. Hoved-MED om 

behovet for at tære på kassebeholdning. 

 

6. NYT FRA OMRÅDERNE  

  

Thomas Lindberg orienterede om ændring af organisationen. Der vil i den forbindelse ske 

en tilpasning af MED-strukturen som aftales med TR. Der gennemføres en proces i for-

valtningen som MED vil blive en del af. 

Per Mathiasen orienterede generelt om organisationsændringen for det eksisterende 

stabsområde. Vicekommunaldirektørstillingen genbesættes ikke og opgaver fordeles. Der 

opstår derved en mindre direktion, som kan blive mere homogen og med et tættere sam-

spil med fokus på udvikling, økonomi, attraktive arbejdspladser. Der kan være tvivl om 

det hensigtsmæssige i at give den enkelte direktør flere opgaver. Det er derfor vigtigt at 

have fokus på ikke at tillægge direktørerne yderligere driftsopgaver, men sikre det strate-

giske fokus. At der i direktionen vil være mindre viden om konkrete sager i detaljer bety-

der at forventningerne fra byrådet må justeres. Samlet set vurderes det at kunne styrke 

organisationen. Det er vigtigt at pointere, at det ikke en spareøvelse. Pengene i lønbud-

gettet skal bruges til at kitte organisationen bedre sammen på forskellig vis. 

 

Fra Pleje og Visitation blev der orienteret om at man er ved at afslutte omstruktureringen, 

herunder at etablere ny MED-struktur. Der er stadig frustrationer på området, men mere 

ro på. Det har generelt været oplevet som en svær omstrukturering med stor usikkerhed 

for længe, herunder at den nyt MED-struktur har været for længe undervejs. Lars Harder 

udtrykte forståelse for disse synspunkter, men bemærkede, at der er tale om et dilemma, 

da der har været lagt vægt på inddragelse som kan være tidskrævende. 

 

Fra Vej og Park blev der orienteret om at der har været en række møder mellem leder og 

de forskellige afdelinger, hvilket har været meget positivt, og givet ro i afdelingerne. Per 

Mathiasen bemærkede, at det generelt er godt at få tingene frem, tale om dem og skabe 

kultur hvor vi taler om tingene. 
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7. EVALUERING OG NÆSTE MØDE  

  

Der blev udtrykt tilfredshed med lokalet. 

 

Det blev aftalt, at der fremover i dagsordenen arbejdes med en bobleliste med kommen-

de punkter. 

 

Anna Mogensen orienterede om at hun efter nytår erstattes af Birgitte Høj Sørensen i ud-

valget. Per Mathiasen takkede Anna for indsatsen i udvalget og et godt samarbejde. 

 

8. EVT.  

  

Per Mathiasen afrundede med at takke for et godt samarbejde i det forgangne år og øn-

ske godt nytår. 


